Az ökoiskolai munkaközösség beszámolója
2013/2014-as tanév

Bevezetés
Az ökoiskolai munkaközösség már a negyedik éve működik iskolánkban. A
munkaközösség tagja az iskola valamennyi dolgozója. A munkaközösség vezetője Horváthné
Maczkó Katalin. A tanév elején ismét pályázatot kellett benyújtanunk az Ökoiskola cím
elnyerésére. A pályázat sikeres volt, és az erről szóló oklevelet ünnepélyes keretek között
január 25-én, Budapesten vette át a munkaközösségvezető.
Iskolánk mindhárom tagozatának tanulói részt vettek a munkaközösség tevékenységében.
A munkaközösség célkitűzései között szerepelt az Ökoiskola legfontosabb feladata, a
környezettudatos életre nevelés, az egészséges életre nevelés, a sokoldalú személyiség
kialakítása, amelyhez szorosan kapcsolódik iskolánkban a hagyományőrzés.
Mindezek mellett elengedhetetlen a fenntarthatóságra nevelés.
Az iskola humánpolitikájának alakításában alapvető szempontként szerepelt az ezzel
kapcsolatos módszertani jártasság, ezért csatlakozott iskolánk a Szitakötő programhoz.

Környezetvédelmi nevelést célzó tevékenységek
A tanévet munkavédelmi oktatással kezdtünk, amelyen az iskola dolgozói vettek részt,
majd az első tanítási napon minden osztályfőnök és osztálytanító balesetvédelmi és
tűzvédelmi oktatást tartott tanítványainak.
Az idei tanévben folytatódott környezet-őr programunk, amelybe a 7. és 8. osztályos
tanulókon kívül bekapcsolódtak a 6. osztályosok is, ügyelve a rendre, figyelmeztették a
tanulókat az energia-takarékosságra. A programban kb. 50 fő vett részt. Az iskola
tisztaságának hatékonyabb megőrzéséért novembertől egy újabb kezdeményezés kapcsán 4
fős csoportok ügyeltek naponta, minden nap más osztályból, a termek, folyosók és az udvar
tisztán tartására.
A hagyományokhoz hasonlóan az idén is szerveztünk papírgyűjtést október 1. hetében. A
gyűjtés nagyon sikeres volt, összesen 5640kg papírt gyűjtöttünk, ezzel a kistérség iskolái
között meghirdetett versenyben az 1. helyezést értük el. A tavaszi papírgyűjtésre áprilisban
került sor, ekkor 5800kg gyűlt össze. Emellett a Bonifác alapítvány papírgyűjtő konténere
egész évben az udvaron áll, ösztönözve diákjainkat és a falu lakóit, hogy folyamatosan
gyűjtsék a papírt.

Elemgyűjtés is folyamatos volt iskolánkban.
Új kezdeményezés volt október 25-én az elektronikai hulladék-gyűjtés, amit nemcsak az
iskola, hanem a falu lakói számára is meghirdettünk. 2 óra alatt megtelt a transzporter, amivel
a cég érkezett. A gyűjtésért a Bonifác alapítvány számlájára 20000Ft-ot utaltak át. A gyűjtést
március 28-ra ismét meghirdettük, ekkor azonban nem volt olyan sikeres, a jövőben több
helyen kell ezt az akciót hirdetni.
A tavalyi évhez hasonlóan italoskartont is gyűjtöttünk január 1-től május 31-ig. A diákok
szorgalmasan hozták a laposra taposott kartonokat, aminek a mérlege végül 245kg lett.
Köszönjük a szorgos munkát.
Jó kapcsolatokat ápolunk a Zöld Híd KFT-vel, nem csak a hulladék-gyűjtés kapcsán,
hanem kedveltek az üzemlátogatások is. Az idén április 3-án jártak a 4.a és a 3. a és b
osztályok telephelyükön.
Az iskola belső környezetének szépítése érdekében a kollégák folyamatosan gondoskodtak
arról, hogy a faliújságokon és a vitrinekben mindig ízléses és szép munkák legyenek kiállítva,
amelyeket a tanulókkal közösen készítettek el.
Az iskola működtetése során elsődleges szempontunk a fűtés-, víz-, energia-takarékosság,
amelynek feltételei az iskola felújítása során megvalósultak. A pedagógusok és a diákok pedig
közösen ügyeltek arra, hogy ez minél hatékonyabb legyen.
Törekedtünk arra, hogy környezeti szempontból előnyösebb eszközöket rendeljünk, az
irodai nyomdai munka során pedig, lehetőségünk szerint újrahasznosított papírt használtunk.
Folyamatosan felhívták az osztályfőnökök és a szaktanárok a szülők és diákok figyelmét a
környezet-kímélő iskolaszerek kiválasztására.
Az iskola udvarán környezetbarát anyagokból készültek a játszóeszközök, a padok, az
asztalok és a fedett pavilon is. Ezek az eszközök nagyon jól szolgálták a különféle iskolai és
szabadidős foglalkozások megtartását.
Az iskola környékén előforduló madarakat is szeretjük a közelünkben tartani és
megfigyelni télen is, ezt a célt szolgálták madáretetőink, amelyeket szorgalommal töltöttek
meg a gyerekek.
Részt veszünk a Szitakötő oktatási programban, amely keretén belül az idén is csak
pályázat útján lehetett Szitakötő folyóirathoz hozzájutni. Sikeresen pályáztunk, így
negyedévente 25db ingyen példányt kapott iskolánk ebből a nagyon színvonalas, tartalmas
lapból. A pályázati feltételeknek megfelelően, szeptemberben munkacsoport alakult a
program koordinálására, amelynek tagjai: Gyalog Éva, Nagy Jánosné, Gódorné Szilágyi
Magdolna és Horváthné Maczkó Katalin. Egész évben folyamatosan dolgoztunk a

folyóirattal, az elvégzett munkáról minden negyedévben beszámolót, feladatokat, képeket
küldtünk a központba, faliújságot készíttettünk, illetve rejtvényeket oldottunk meg a Szitakötő
honlapján. Az első félév során néhányan diákjaink közül is bekapcsolódtak a heti rejtvények
megoldásába és Angyal Virág 4.a osztályos tanulónak a szerencse is kedvezett, hiszen
decemberben könyvjutalomban részesült.
A pályázatban vállaltaknak megfelelően, Horgas Judit a program vezetője január 31-én a 4.
évfolyamos gyerekeknek foglalkozást tartott, amire 6 szülőt is meghívtunk. Ezt követően
módszertani továbbképzés volt környékbeli és helyi pedagógusok számára. Május 27-én
Horváthné Maczkó Katalin bemutató órát tartott az 5.b osztályban, a Régi hangok csengése
című cikket dolgozták fel. A gyerekek és a bemutatón jelenlévő kollégák is nagyon élvezték
ezt az interaktív órát.
Május végén ismét pályázatot nyújtottunk be, ami sikres volt, így a következő tanévben újra
kapunk Szitakötőt kb. 150.000Ft értékben.
A siroki Várcamping október elején egy 7 fordulós levelezős versenyt hirdetett Nyerj egy
osztálykirándulást címmel felsős és középiskolások számára. Rendkívül sokrétű, alapos, és
aprólékos feladatokat tartalmazó versenyben iskolánkból 3 osztály / 5.a, 7.b, 8.b / vett részt. A
8.b osztály megnyerte a versenyt és június elején 3 napot töltött a campingben. A másik két
osztály különdíjas lett, az ő jutalmuk 20%-os kedvezmény volt a kirándulás árából. Ezt,
sajnos, anyagi okok miatt nem tudták igénybe venni, de így is érdekes és hasznos volt a
verseny.
Márciusban az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Környezetvédelmi
versenyt hirdetett a térség iskolái számára. Iskolánkból egy 7.b-s és egy 8.a-s 3 fős csapat
indult a 3 részből álló levelezős versenyen. Mindkét csapatot behívták a szóbeli fordulóra,
amelyet június 3-án tartottak. A 8-os csapat 1. , a 7-es csapat 4. helyezést ért el.
Március 22-én a Víz világnapján és április 22-én a Föld világnapján tanórákon és a
folyosókon elhelyezett faliújságokon hívtuk fel a gyerekek figyelmét az ivóvíz fontosságára
és bolygónk megóvására.

Egészséges életmódra nevelést szolgáló tevékenységek
Az egészséges életmód része a helyes és rendszeres táplálkozás, az iskolai büfében a
vállalkozó igyekezett friss tízórait biztosítani és egészséges italokat árulni.
A tanév elején újból bekapcsolódott iskolánk az „európai iskolatej” akcióba, melyet
tanítványaink nagy élvezettel vettek igénybe, kedvelték a tejet, kakaót vagy a túrórudit. A
műanyag poharakat összegyűjtöttük és azt falubeli mezőgazdasági termelők hasznosították.

Az 1.-6. évfolyam tanulói minden nap kaptak egy gyümölcsöt is, ezt szintén akció keretén
belül biztosította számukra az önkormányzat.
Nagyon sok tanítványunk ingyen vagy kedvezményesen kapott háromszori étkezést vagy csak
ebédet, tehát nem maradt senki éhesen.
A tanév során többször volt orvosi, védőnői és fogorvosi szűrővizsgálat, minden héten
rendelkezésünkre állt a logopédus és januártól egy új pszichológus is. Emellett a tanulái
nehézségekkel küzdő tanítványainkkal 2 fejlesztő pedagógus dolgozik.
Különböző sportversenyekkel, sportfoglalkozásokkal motiváltuk a tanulókat a rendszeres
mozgásra. Az ősszel megrendezésre került a mezei futóverseny, amelynek helyi válogatóján
az iskola minden tanulója részt vett. A körzeti versenyen is szépen szerepeltek a képviselőik.
Kistérségi futballtornán szintén jól szerepeltek focistáink, amit a kézilabda-bajnokság és
tavasszal az úszóverseny követett, e két utóbbit iskolánk rendezte a tankerület iskolái
számára. Mindkét versenyen nagyon sikeresek voltak tanítványaink.
Iskolánkban fontos szerepe van a bűnmegelőzésnek, ezért a félév során 2 alkalommal
hívtunk rendőrt prevenciós előadás tartására októberben a 7. és 8., majd januárban az 5. és 6.
évfolyamok részére.
Június 10-én Egészségnapot tartottunk, amelyre szakembereket is meghívtunk. A nap egy
rendőr kutyás bemutatóval kezdődött, majd az aszódi mentősök tartottak bemutatót, az
érdeklődők a mentőautót is megnézhették, ezután különböző előadásokat hallhattak a tanulók
és prevenciós kisfilmeket láthattak, majd osztályfőnökükkel különböző foglalkozásokon
vehettek részt. Végül a legtöbb osztály készített gyümölcs-salátát, ösztönözve egymást az
egészséges táplálkozásra.
Igyekeztünk motiválni tanítványainkat a gyalogos és kerékpárral történő közlekedésre,
ennek érdekében az idén is több osztály szervezett gyalogos és kerékpáros túrát. Időnként
egybekötötték a túrákat akadályversennyel, vagy közös főzéssel. Több diákunk is részt vett a
hévízgyörki teljesítménytúrán május 24-én. Emellett biztattuk őket arra, hogy lehetőleg
gyalog vagy tömegközlekedési eszközzel járjanak iskolába.

Hagyományőrzéshez kapcsolódó programjaink
A hagyományőrzésnek iskolánkban nagyon fontos közösségformáló szerepe van. Az
ünnepek széppé teszik életünket, lelkileg is feltöltődünk általuk.
Szeptemberben a hagyományos Szent Mihály nappal indítottuk a sort, amelyet a felső
tagozaton összekötöttük a mezei futóversennyel.

A szüreti felvonulás és bál a 8. osztályosok szervezésében az idén is nagy sikerű volt.
Kisebb körben az SNI-tagozatosok is megszervezték szüreti mulatságukat.
Októberben szerveztük a tanulmányi kirándulást, amely során a gyerekek nagyokat
túráztak, szép helyeket látogattak meg, ismerkedtek hazánk természeti és kulturális értékeivel.
Minden évben fontosnak tartjuk a karácsonyi ünnepekre való készülődést, amely a korábbi
évekhez hasonlóan tagozatonként zajlott. Az alsó tagozaton különböző délutáni foglalkozások
keretében, a felső tagozaton hétfőnkénti műsoros gyertya-gyújtással, az SNI-tagozaton pedig
szintén közös foglalkozásokkal készültünk az ünnepre.
Karácsonyi forgatagunkat december 7-én, karácsonyi műsorunkat december 20-án
tartottuk, bízva abban, hogy tanítványaink kellőképpen felkészültek a családi ünneplésre.
A félévi zárás és felvételi jelentkezések után került sor a farsangi bálra, ami az idén is jól
sikerült.
A tavasz a tanulmányi versenyek, szavaló és prózamondó, szépkiejtési versenyek jegyében
telt el. Házi és kistérségi fordulókon mérhették össze tudásukat a tanulók.
Május 12-től 16-ig szerveztük az erdei iskolákat, 33 alsós gyerek Kismaroson, 51 felsős
pedig Parádfürdőn töltött el 5 szép és rendkívül tartalmas napot.
Az utolsó tanítási hét nagyon zsúfolt volt. Az Egészségnap után a Diákönkormányzat napját
rendeztük meg a Rubik-kocka jegyében, majd a tanulmányi kirándulások következtek,
végezetül a vidámballagás és a ballagás zajlott.
Nem maradtak el a megemlékezések a nemzeti ünnepeinkről sem, az aradi vértanúkról, az
56-os hősökről, a márciusi ifjakról, a trianoni békéről.

Befejezés
Az idei tanév is rendkívül gazdag, eseményekben bővelkedő volt, reméljük, minden
diákunk talált a programok között számára érdekes feladatot, kihívást.
Minden kollégámnak köszönöm segítőkész munkáját! A nyári szünetre jó pihenést, kellemes
feltöltődést kívánok!

Bag, 2014. június 16.

Horváthné Maczkó Katalin
munkaközösség-vezető

